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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια»
(Religion, Geopolitics and Global Security)
Στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα
λειτουργήσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) και ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αρ.
19/22-06-2021), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Θρησκεία, Γεωπολιτική και
Διεθνής Ασφάλεια» (Religion, Geopolitics and Global Security).
Αντικείμενο του ΠΜΣ «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια» είναι η διεπιστημονική μελέτη και η
έρευνα της πολυεπίπεδης σχέσης μεταξύ της θρησκείας και της πολιτικής και ο ρόλος που μπορεί να
διαδραματίσει στη διατήρηση της διεθνούς ασφαλείας και της ειρήνης.
Στο πλαίσιο αυτό, βασικό στοιχείο είναι η ορθή διαχείριση του ανθρωπίνου κεφαλαίου από την πλευρά
των θρησκευτικών, πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών στα μεταβαλλόμενα διεθνή πολυθρησκευτικά και
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και ειδικότερα στη γεωπολιτική πραγματικότητα της νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ΠΜΣ αποτελεί η προσέγγιση και κατανόηση του ρόλου της
θρησκευτικής και πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο της διοίκησης και της διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού στα ποικίλα κοινωνικοπολιτικά περιβάλλοντα στα οποία το Ισλάμ κατέχει κυρίαρχη θέση.
Ειδικότερα δίνεται έμφαση: α) στη μελέτη του ρόλου της Θρησκείας στη διεθνή σκηνή, στη διασύνδεσή
της με την Γεωπολιτική και την εξωτερική πολιτική των Κρατών καθώς και στη συμβολή των διεθνών
θρησκευτικών Οργανισμών στην πρόληψη συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της ειρήνης και της
ασφάλειας. β) στην μεθοδολογία της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και της ενίσχυσης της διοικητικής
αποτελεσματικότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, μέσα από την καλλιέργεια διαπολιτισμικής
επικοινωνίας και την τροποποίηση συμπεριφορών και στερεοτυπικών αντιλήψεων.
Η διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου συμπεριλαμβάνει γνωστικές περιοχές όπως: θεολογία,
θρησκεία, Ισλάμ, θρησκεία και γεωπολιτική, θρησκεία - κοινωνία και πολιτισμός, θρησκεία – κράτος και
οικονομία, θρησκεία - διεθνής ασφάλεια και διεθνείς οργανισμοί, θρησκεία και χειρισμός κρίσεων, ηγεσία
– διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και λήψη αποφάσεων.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή εξειδικευμένης γνώσης, η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας, η
παροχή εξειδικευμένων δεξιοτήτων καθώς και η διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων στο συγκεκριμένο
επιστημονικό πεδίο, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και με σεβασμό της ακαδημαϊκής
ελευθερίας και δεοντολογίας. Το ΠΜΣ αποβλέπει στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου και
στελεχών ικανών να εμβαθύνουν, να λειτουργήσουν και να ηγηθούν αποτελεσματικά τόσο σε θεωρητικό
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όσο και σε πρακτικό επίπεδο στο ευρύτερο πεδίο που περιλαμβάνει τη σχέση της θρησκείας της
γεωπολιτικής και της ασφάλειας στο σύγχρονο, διεθνές και μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΕ)
είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής
εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) εξάμηνα. Η
φοίτηση στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.
Το ΠΜΣ περιλαμβάνει παρακολούθηση οκτώ (8) υποχρεωτικών μαθημάτων (7,5 ECTS το καθένα και
συνολικά 60 ECTS) και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). Ο συνολικός φόρτος
εργασίας αντιστοιχεί σε 90 ECTS.
Τα μαθήματα θα αρχίσουν τον προσεχή Οκτώβριο σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα
ανακοινωθεί. Δύναται να διεξάγονται δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως όλες τις ημέρες της εβδομάδας
καθώς και σε κύκλους ενοτήτων.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προκηρύσσονται συνολικά εξήντα (60) θέσεις
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά μπορούν να
υποβληθούν από 26-07-2021 έως και 26-08-2021 σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση:
https://regs.theo.auth.gr/index.php/application/
Αμέσως μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες οφείλουν να καταθέσουν σε
έντυπη μορφή την αίτησή τους και το σύνολο των δικαιολογητικών. Αν ο φάκελος υποψηφιότητας δεν
είναι πλήρης, δεν θα γίνεται δεκτός.

Κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
α) πτυχιούχοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ) Θεολογίας και της Εισαγωγικής
Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ), προπτυχιακά προγράμματα που ήδη λειτουργούν στο
Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ.
β) πτυχιούχοι θεολογίας, πολιτικών, νομικών επιστημών, διεθνών σχέσεων, δημόσιας διοίκησης και
γενικότερα των ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
γ) πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών, Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος.
δ) πτυχιούχοι οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ που ενδιαφέρονται για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση
ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση
ολοκλήρωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΠΜΣ. Οι τελειόφοιτοι Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που εκτιμούν ότι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους μέχρι την
έναρξη του προγράμματος, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο
οποίο να αναγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι θα
προσκομίσουν φωτοτυπία του πτυχίου τους/ διπλώματός τους ή βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους
έως την λήξη της ημερομηνίας των εγγραφών.
Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος.
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Τέλος φοίτησης
Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ οφείλουν να καταβάλλουν δίδακτρα συνολικού ύψους 2.200
ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις (700 ευρώ με την εγγραφή στο ΠΜΣ, 750 ευρώ με
την έναρξη του Β΄ εξαμήνου φοίτησης και 750 ευρώ με την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου).
Απαλλάσσονται από τα δίδακτρα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή
οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το
εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος.
Επιπλέον, προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών αποφοίτησης και αριστείας ύψους 1.000 και 2.000 ευρώ
ετησίως, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξευρεθεί πόροι οικονομικής στήριξης του ΠΜΣ.

Αιτήσεις – Δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά κατατίθενται στη
Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας, σε ψηφιακή μορφή, εντός των οριζόμενων χρονικών προθεσμιών.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες οφείλουν να καταθέσουν σε
έντυπη μορφή την αίτησή τους και το σύνολο των δικαιολογητικών.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από δήλωση σκοπού - κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές
3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
4 Φωτοτυπία Πτυχίου, Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διδακτορικού Διπλώματος. Εάν ο
υποψήφιος είναι κάτοχος περισσότερων του ενός πτυχίου, θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφο για όλα τα
πτυχία του.
Οι κάτοχοι πτυχίων της αλλοδαπής θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν τη βεβαίωση ισοτιμίας
από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή την υποβληθείσα σχετική αίτηση αναγνώρισης των τίτλων σπουδών τους.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών
πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το
ν. 3328/2005 (Α΄ 80), και με βάση το άρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει).
Οι τελειόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που εκτιμούν ότι θα έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς τις σπουδές τους μέχρι την έναρξη του προγράμματος, θα πρέπει να προσκομίσουν
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας και
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν φωτοτυπία του πτυχίου τους/
διπλώματός τους ή βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους έως την λήξη της ημερομηνίας των
εγγραφών.
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ή
Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).
6. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (Βλ. Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 24/20.07.2020
Παράρτημα Β΄) ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό που να πιστοποιεί τη γλωσσομάθεια στο συγκεκριμένο
επίπεδο. (Πτυχίο, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό Τίτλο οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή Απολυτήριο Τίτλο ισότιμό των Ελληνικών Σχολείων
Β’/θμιας Εκπαίδευσης).
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει τίτλους ή πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής, έχει τη
δυνατότητα να εξεταστεί ενώπιον Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία ορίζεται από τη
Συντονιστική Επιτροπή και απαρτίζεται από μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με
πιστοποιημένη επάρκεια διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας.
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής
γλώσσας, τουλάχιστον Γ1 επιπέδου. (π.χ. Πιστοποιητικό από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΑΠΘ, Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ κ.λπ.) ή να εξεταστούν ενώπιον Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία
ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και απαρτίζεται από μέλη διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού του Τμήματος Θεολογίας ή και άλλων Τμημάτων.
7. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας (αν έχει εκπονηθεί). Η πτυχιακή θα μοριοδοτηθεί μόνο αν έχει
εκπονηθεί κατά τη διάρκεια προπτυχιακών σπουδών και αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής
βαθμολογίας του βασικού τίτλου σπουδών ή άλλων τίτλων σπουδών ΑΕΙ που έχει καταθέσει ο/η
υποψήφιος/α.
8. Βεβαιώσεις ερευνητικής και συγγραφικής δραστηριότητας (π.χ. δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων ή
επιστημονικά περιοδικά (με σύστημα κριτών) ή βιβλία ή μονογραφίες του/της υποψηφίου/ας (εάν
υπάρχουν). Ως αποδεικτικά νοούνται οι φωτοτυπίες των περιεχομένων του τόμου πρακτικών ή του
περιοδικού ή του συλλογικού τόμου κ.λπ. από τις οποίες αποδεικνύεται η συμμετοχή του/της).
9. Βεβαιώσεις συναφούς με το ΠΜΣ επαγγελματικής εμπειρίας. Ως αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
νοούνται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που εκδίδονται από τον αντίστοιχο εργοδότη και δηλώνουν το
αντικείμενο και τη διάρκεια απασχόλησης του υποψηφίου ή αντίστοιχες βεβαιώσεις του ΟΑΕΕ αν
πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες.
10. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τα προσόντα που δηλώνουν οι υποψήφιοι/ες κατά την υποβολή
της παρούσας σχετικής Αίτησης - Βιογραφικού σημειώματος (λοιπά πτυχία και τίτλοι σπουδών,
βεβαιώσεις - πιστοποιητικά, κ.λπ.)
Οποιοδήποτε προσόν δηλωθεί χωρίς να πιστοποιείται δεν θα ληφθεί υπόψη.

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής
Για την επιλογή των εισακτέων εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών (βασικός
– προπτυχιακός τίτλος σπουδών και επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον Β2),
αξιολογούνται και συνεκτιμώνται: 1. Τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα
δικαιολογητικά που υπέβαλαν κατά την αίτησή τους (σε ποσοστό 70%). 2. Η απόδοσή τους κατά τη
διάρκεια προφορικής συνέντευξης (σε ποσοστό 30%). Η αξιολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από
0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος/α πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.)
αυτής της κλίμακας.

Τα κριτήρια ανά κατηγορία, που πιστώνονται με α.μ. αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
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Κριτήρια

Μέγιστος Αριθμός
Αξιολογικών
Μονάδων

Βαθμός τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών
5,00 έως 6,49 = 3 α.μ.
6,50 έως 8,49 = 7 α.μ.
8,50 έως 10,00 =10 α.μ
Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ
1 έως 4 μαθήματα = 4 α.μ.
5 και περισσότερα μαθήματα = 10 α.μ
Συναφής ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα
1 α.μ. ανά δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου
1,5 α.μ. ανά κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο
2 α.μ. ανά δημοσίευση σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά
3 α.μ. ανά βιβλίο ή μονογραφία
Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας
Μη συναφής εργασία = 2 α.μ.
Συναφής εργασία = 5 α.μ
Επιπλέον πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Πτυχίο ΑΕΙ (μη συναφές) = 2 α.μ.
Πτυχίο ΑΕΙ (συναφές)= 4 α.μ.
Μεταπτυχιακό μη συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ = 4 α.μ.
Μεταπτυχιακό συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ = 5 α.μ.
Δίπλωμα Διδακτορικών Σπουδών
Μη σχετικό = 3 α.μ.
Σχετικό = 6 α.μ.
Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ Έως 1 έτος = 5 α.μ.
Από 1 έως 5 έτη = 10 α.μ.
Από 5 έως 10 έτη = 15 α.μ.
Πάνω από 10 έτη = 20 α.μ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (30 α.μ.)
Αιτιολόγηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ
Παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας ή
ερευνητικών ενδιαφερόντων
Ενασχόληση σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ
Διάγνωση ικανοτήτων επικοινωνίας - συνεργασίας

10

10

10

5

9

6

20

10
10
5
5

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα
του ΠΜΣ https://regs.theo.auth.gr/, ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του προγράμματος
στο email: regs.auth@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6947309678 κάθε Δευτέρα 11:00-12:00 και
Πέμπτη 19:00-20:00.
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